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بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على اشرف املرسلين.
السيدات والسادة مىظفي الىزارة املنعم عليهم بأوسمة ملكية شريفة؛
السيدات والسادة مىظفي الىزارة املحالين على الحقاعد؛
أيها الحضىر الكريم
ٌظعدهيأن أجسأض هرا الحفل املقام على شسف زلت مً مىظفي وأطس الىشازة،
منهم املىعم عليهم مً طسف صاحب الجاللت امللك محمد الظادض هصسه هللا
وأًدهبأوطمت ملكيت شسٍفت ،ومنهم مً أحيلىا على الخقاعد.فقد جكسم حاللتهبمىاطبت
ذكسي عيد العسش املجيد باإلوعام على بعض املىظفاث واملىظفين املظخحقين،
بأوطمت ملكيت شسٍفت مً مخخلف الدزحاث اعترافا ـلما ًبرلىهه مً حليل ألاعمال
وما ٌظدوهـه مً خدماث هادفت لصالح الىطً واملىاطىين.
وبـهره املىاطبت الكسٍمتً ،طيب لي أن أهنئ كافت املىظفاث واملىظفين املىعم
عليهم مً طسف صاحب الجاللت بهره ألاوطمت التي جحمل دالالث عميقت وزعاًت
مىلىٍت لسعاًاه ألاوفياء ،جقدًسا ملشىازهم الحافل بالخدماث التي قدمىها بكل جفان
وإخالص .وهي إشازة واضحت لكل العاملين بهرا القطاع لبرل املصٍد مً الجهىد
والعطاء حتى هكىن حميعا عىد حظً ظً حاللخه،وهجعل بلدها في مصاف الدول
السائدة في مجاالث الشباب والطفىلت والشؤون اليظىٍت والسٍاضت.
كما أسجل أًضابفخس واعتزاشجكسٍم فىج مً املىظفاث واملىظفين الرًً أحيلىا
على الخقاعد ،بعدما قضىا حياتهم في خدمت الىشازة واملصلحت العامت ،وأزٍد بهره
املىاطبت أن أقدم لهم الشكس الجصٍل على عطائهم وجفاهيهم مع الخأكيد على أجهم
طيضلىن حصءا مً ذاكسة القطاع حظخحضسهم كل ألاحيال املخعاقبت عليه.

أيها السيدات والسادة،
زغم قصس املدة التي قضيتها بيىكم ،بعد حعييني مً طسف حاللت امللك محمد
الظادض أًده هللا على زأض هرا القطاع الحيىي ذي الطابع الاحخماعي بامخياش ،فقد
كثب مدي هىعيت
المظذ حجم املظؤوليت التي جضطلعىن بها،كما عاًيذ عً
الخدماث التي جقدمىجها لفائدة شسٍحت عسٍضت مً مجخمعىا ،حيث أفىيخم شهسة
شبابكم وزبيع عمسكم وأحلى أوقاجكم للسفع مً شأهه،وجبىأجم الصدازة في مىاقف
انلراث.
عدة بكل جفان وهكس ا
ولً ثفىجني هره املىاطبت ألهىهبئهجاشاجكم وعطاءاجكم التي طدبقى حاضسة في
أذهان ألاحيال التي أجذ بعدكم وحظلمذ مىكم املشعل لدظلمه هي بدوزها لألحيال
ُ ّ ُ
املىاليت .فمهما قلذ في حقكم،فئهني لً أ َو ِف َيكمماحظخحقىهه ملا قدمخمىه مً دزوض
في الصبر والالتزام واملىاطىت الخالصت واملجسدة مً كل مصالح شخصيت وذاجيت.
إذا فال ٌظعني إال أن أجمنى لكم طىل العمس وحياة طعيدة ومسٍحت واهطالقت
حدًدة باليظبت للمحالين مىكم على الخقاعد والرًً باإلمكان أن ٌظاهمىا مً خالل
العمل الجمعىي إلزساء العمل الري جقىم به مخخلف مصالح هره الىشازة.
وفي النهاًت أ غخىم الفسصت ألشف لكم  ،ومً خاللكم ملىظفي الىشازة املحالين
قبلكم على الخقاعد ،خبر إحدار مؤطظت ألاعمال الاحخماعيت ملىظفي الىشازة التي
اطخكملذ مساحلها القاهىهيت والتي وعتزم جنزًلها عل أزض الىاقع في الشهىز القليلت
املقبلت،لخكىن صلت وصل بين ألاحيال املخعاقبت على القطاع وهقطت جالقيها .وبرلك
طدظخمسون فعليا بييىا وطىلخقي بكم بفضاءاتها التي وعتزم إحداثها في مخخلف زبىع
اململكت.
وفي ألاخير أطلب مً هللا العلي القدًس أن ًمىحكم الصحت والعافيت وٍدًم
عليكم وعمخه،إهه طميع مجيب الدعاء.
وفقىا هللا ملا فيه خير هرا البلد ألامين جحذ القيادة السشيدة لصاحب الجاللت
امللك محمد الظادض هصسه هللا وأًده.

والسالم عليكم ورحمة هللا جعالى وبركاثه.

